
23 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penelitian ini 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pemanfaatan 

perpustakaan dan siswa terkait dengan minat baca. Sedangkan jenis penelitian ini 

adalah jenis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi atau data tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah 

dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II SD Islam AL-Badar 

Tulungagung. 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

1. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai pencari dan 

pengumpul data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis. Peneliti melakukan 

observasi awal dan wawancara awal dengan datang ke sekolah yang ingin di amati 

dan melakukan kerjasama dalam hal penelitian. Kehadiran peneliti di ketahui 

statusnya sebagai peneliti oleh pihak sekolah karena sebelumnya peneliti 

mengajukan surat penelitian dari fakultas dan sekolah menerima serta menyetujui 

bahwa peneliti akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

2. Peran Peneliti di lapangan 

Peneliti sebagai pencari data terlibat langsung yang terkait dengan 

melakukan observasi, pengumpulan data, dan menganalisis data. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Islam AL-Badar Tulungagung dan 

dilaksanakan tahun pelajaran 2017/2018 Bulan Maret. Adapun tempat yang 

digunakan sebagai lokasi penelitian ini adalah SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

Alasan peneliti memilih SD Islam AL-Badar Tulungagung sebagai tempat 

penelitian karena perpustakaan di SD Islam AL-Badar Tulungagung memiliki 

berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika siswa berada di ruang 

perpustakaan tetapi kegiatan tersebut belum berjalan maksimal. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif harus 

memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian 

yang dapat dijadikan sumber informasi harus ditentukan agar sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Guru Kelas 

II, Pustakawan, dan Siswa Kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah salah satu sumber data yang di peroleh secara langsung 

dari guru, siswa, dan sumber yang dapat di percaya dalam memberikan informasi 

yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam penelitian ini meliputi 

guru kelas II, pustakawan, siswa kelas II, dan seluruh unsur yang berkaitan 

dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini sebagai narasumber untuk 

mendapatkan data yang akurat. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di gunakan dalam mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut meliputi buku bacaan (bahan pustaka), dan segala 

aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data 

agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang 

sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan di antaranya: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi merupakan lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamat untuk mendapatkan data yang meliputi: pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II, dan mekanisme 

pengelolaan perpustakaan di SD Islam AL-Badar Tulungagung.  

Tabel 3.1: observasi penelitian  

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI 

1.  Pemanfaatan perpustakaan sekolah 

2.  Minat baca  

3.  Koleksi 

4.  Sarana dan Prasarana 

5.  Layanan 

6.  Penyelenggaraan  

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara disusun berdasarkan data yang ingin diperoleh oleh 

peneliti. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan perpustakaan sekolah, mekanisme 
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pengelolaan perpustakaan sekolah, kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah, 

dan solusi terhadap kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

Pedoman wawancara yang disusun ditujukan untuk beberapa pihak yang menjadi 

sumber data meliputi Guru kelas II, Pustakawan, dan Siswa kelas II (terlampir). 

Tabel 3.2: kisi-kisi wawancara siswa kelas II 

NO FOKUS NOMOR 

BUTIR 

1.  Pemanfaatan perpustakaan sekolah 1,2,6 

2.  Mekanisme pengelolaan perpustakaan sekolah  3,4,5 

3.  Kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah  7 

4.  Solusi terhadap kendala pemanfaatan 

perpustakaan sekolah  

8 

 

Tabel 3.3: kisi-kisi wawancara guru kelas II 

NO FOKUS NOMOR 

BUTIR 

1.  Pemanfaatan perpustakaan sekolah 1,4,5 

2.  Mekanisme pengelolaan perpustakaan sekolah  2,3,6 

3.  Kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah  7 

4.  Solusi terhadap kendala pemanfaatan 

perpustakaan sekolah  

8 

 

Tabel 3.4: kisi-kisi wawancara pustakawan 

NO FOKUS NOMOR 

BUTIR 

1.  Pemanfaatan perpustakaan sekolah 1,6,7 

2.  Mekanisme pengelolaan perpustakaan sekolah  2,3,4,5 

3.  Kendala pemanfaatan perpustakaan sekolah  8 

4.  Solusi terhadap kendala pemanfaatan 

perpustakaan sekolah  

9 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan penting 

yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi diperlukan 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sebagai pedoman dan 

alat perbandingan untuk melakukan penelitian. 
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G. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan peneliti yaitu dengan menentukan tempat yang akan 

dilakukan penelitian terlebih dahulu. Setelah itu peneliti mengurus surat 

keterangan yang berkaitan dengan perizinan untuk melakukan penelitian kepada 

pihak jurusan PGSD Muhammadiyah Malang. Penulis mengantarkan surat 

perizinan tersebut ke pihak sekolah dan meminta izin serta menjelaskan maksud 

dan tujuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Kemudian peneliti mencari 

refrensi terkait dengan judul yang akan diteliti berupa buku, jurnal maupun skripsi 

terdahulu. 

2. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan yang dilakukan peneliti yaitu dengan menyusun instrumen 

untuk melakukan proses analisis pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam 

menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar Tulungagung. 

Langkah yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan observasi awal, peneliti 

melakukan observasi dan wawancara awal mengenai pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran umum mengenai pemanfaatan perpustakaan sekolah di SD 

Islam AL-Badar Tulungagung. Kemudian peneliti membuat pedoman observasi 

penelitian, wawancara penelitian yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti 

serta melakukan dokumentasi, sehingga nantinya peneliti membuat laporan.  

3. Tahap Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah dibuat , didalam melaksanakan penelitian tersebut perlengkapan seperti 

lembar observasi dan lembar wawancara, alat dokumentasi yang telah disiapkan. 
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Tahap pelaksanaan yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan 

dari pemanfaatan perpustakaan sekolah dan minat baca siswa kelas II sesuai 

dengan lembar observasi yang telah dibuat, kemudian melakukan wawancara 

dengan pustakawan, guru kelas II, dan siswa kelas II.  

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif memiliki komponen-komponen yang 

dipaparkan pada gambar 3.1 berikut. 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) dari Miles dan Huberman 

yang diadaptasi dari Sugiyono (2010:338) 

 

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, terdapat langkah-langkah kegiatan dalam 

analisis data. Langkah-langkah tersebut terdiri dari empat alur kegiatan yang 

secara bertahap. Setiap tahapan merupakan langkah yang harus dilalui peneliti 

selama analisis data berlangsung. Kegiatan-kegiatan itu akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Penelitian kualitatif, dimana analisis data dilakukan saat pengumpulan 

data berlangsung dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah 

pertama analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data. 

Pengumpulan data yang dilakukan di SD Islam AL-Badar Tulungagung ini 
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menggunakan observasi, dan wawancara. Wawancara ini dilakukan pada guru 

kelas II, pustakawan, dan siswa kelas II SD.  

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang data yang tidak 

diperlukan, dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. Setelah mengumpulkan data, maka peneliti melakukan reduksi 

data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Islam AL-Badar 

Tulungagung.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian 

kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Peneliti dalam menyajikan 

data ini dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang menjelaskan tentang 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas 

II di SD Islam AL-Badar Tulungagung.   

4. Kesimpulan (Verivication) 

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penampilan 

kesimpulan dan verivikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus 

menerus selama berada di lapangan kemudian kesimpulan dilakukan pada saat 

mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. Setelah semua data dari 

hasil observasi, wawancara dengan guru kelas II, pustakawan, siswa kelas II 

terkumpul, maka data tersebut diolah oleh peneliti untuk diambil sebuah 
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kesimpulan. Kesimpulan penelitian yang akan berkaitan tentang pemanfaatan 

perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam 

AL-Badar Tulungagung. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan teknik keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara , 

salah satunya dengan menggunakan triangulasi. Teknik ini digunakan untuk 

mendukung kebenaran penelitian yang sudah dilakukan. Teknik triangulasi 

meliputi beberapa unsure penting dalam mendukung keabsahan data yaitu:  

a. Triangulasi Sumber 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi sumber 

untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dalam hal ini sumber 

peneliti yaitu guru kelas II, pustakawan, dan siswa kelas II di SD Islam AL-Badar 

Tulungagung. Peneliti melakukan hal tersebut dikarenakan informan lebih dari 

satu orang. Keterangan yang diperoleh dari analisis pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas II di SD Islam AL-Badar 

Tulungagung yang disampaikan oleh informan Ibu Susanti selaku pustakawan 

kemudian dibandingkan dengan informan pendukung yaitu guru kelas II dan 

siswa kelas II. Pengecekan dilakukan peneliti secara langsung ke SD AL-Badar 

Tulungagung dengan menggunakan pedoman observasi dan wawancara yang 

secara garis besar telah dibuat sebelumnya. 

b. Triangulasi metode  

Teknik pengecekan derajat kepercayaan penelitian yang dilakukan yaitu 

dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan metode 

yang berbeda. Pertama, peneliti melakukan pemeriksaan kembali dengan cara 

membandingkan hasil pengamatan atau observasi di lapangan tentang analisis 
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pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa kelas 

II di SD Islam AL-Badar Tulungagung sesuai dengan data yang diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan informan. Kedua, peneliti membandingkan apa 

yang disampaikan informan dengan apa yang terjadi dilapangan, dengan cara 

terjun langsung dan mengamati sesuai dengan lembar observasi yang telah dibuat 

oleh penulis. Ketiga, peneliti membandingkan hasil wawancara tentang 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat baca sudah 

terpenuhi dengan baik atau tidak, kemudian data yang diperoleh dalam bentuk 

catatan lapang dan foto-foto dokumentasi.  

 


